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Nudenje pomoči Srbiji in Bosni in Hercegovini - OBVESTILO

Spoštovani!
Na upravo se obračajo gasilske enote z željo, da bi pomagale na prizadetih območjih Republike
Srbije oziroma Bosne in Hercegovine. Podobno velja tudi za občine, ki bi želele na lastne
stroške pomagati pobratenim občinam. V kolikor želijo našo pomoč vas prosimo, da vsem, ki
želijo pomagati s silami in sredstvi na prizadetih območjih, posredujete naše usmeritve.
Na upravo je treba po e-pošti (urszr@urszr.si) dostaviti obvestilo občine o nameravani vrsti
pomoči skupaj z izpolnjeno prilogo (Enota_PRILOGA) z naslednjimi podatki:
 podatki o reševalcih (ime in priimek, EMŠO, vrsta in številka osebnega
dokumenta,GSM in ICE) – prvi zavihek ENOTA,
 podatki o reševalcih (ime in priimek, naslov, DŠ, TRR, banka) – drugi zavihek
OSEBE,
 vozila (tip vozila, registrska številka, vrsta goriva) – tretji zavihek VOZILA,
 oprema (natančen seznam in količina opreme) – četrti zavihek MTS.
V zvezi z nudenjem pomoči potrebujemo tudi naslednje informacije:
 predviden dan in ura odhoda,
 navedbo mejnih prehodov SLO-HR in HR-BiH oziroma HR-SRB, ki jih enota
namerava prečkati na poti na ciljno destinacijo,
 ciljna destinacija v državi prejemnici pomoči s podatki o kontaktni osebi (ime in
priimek, številka GSM telefona),
 kontaktni podatki vodje enote (priimek in ime, številka GSM telefona).
Uprava bo poskrbela za najavo na pristojno veleposlaništvo in koordinacijsko točko prizadete
države o predvidenem prihodu enote, odgovorni osebi in ciljni destinaciji. Prav tako predlagamo,
da občina v stikih s ciljno (pobrateno) občino poskrbi, da bo tudi le-ta obvestila njihov pristojni
nacionalni organ v državi.
Enota naj ob odhodu obvesti pristojni center za obveščanje. Po informacijah držav prejemnic
mora biti enota samozadostna oziroma mora imeti v naprej urejeno logistično zagotovitev v
dogovoru s ciljno občino. Prevoz po hrvaških avtocestah je praviloma brezplačen po našem
predhodnem obvestilu (najava prihoda) hrvaški Državni upravi za zaščito in reševanje (DUZS).
Postopek je določen in ga v originalu prilagamo.
Prav tako priporočamo, da so vsi pripadniki, ki so napoteni, zdravi in cepljeni ter da s seboj
vzamejo potrebno osebno zaščitno opremo (zaščitne rokavice, škornje, lateks rokavice,
respirator…), pitno vodo ter razkužilo za lastno dekontaminacijo.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Uprava bo na podlagi navedenih podatkov obvestila Gasilsko zvezo Slovenije. Prosmo tudi za
strpnost in razumevanje, če se pojavijo težave na poti, še posebej na mejnih prehodih.

S spoštovanjem,

Darko But
sekretar
generalni direktor
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